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Nome das/os autoras/es: Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), Articulação Nacional de Agroecologia (ANA) e 
Associação Brasileira de Agroecologia (ABA-Agroecologia)

Editora: sem editora

Ano: 2019

Resumo: Esta coleção foi formulada em conjunto, por trabalhadores/as que atuam na Fundação Oswaldo 
Cruz (Fiocruz), na Articulação Nacional de Agroecologia (ANA) e na Associação Brasileira de Agroecologia 
(ABA-Agroecologia), se baseia na seleção de documentos que foram publicados nos últimos anos – artigos 
ou relatórios –, que justamente trabalham as relações entre saúde e agroecologia, que não estão disponíveis 
em português, para traduzi-los e ampliar a divulgação desses materiais. Nesse primeiro volume, 
selecionamos um artigo e três relatórios que abordam a questão alimentar, com contribuições 
complementares, em que o conceito de sistemas alimentares se apresenta como estratégico, segundo uma 
perspectiva instigante que nos desafia a enfrentar grandes questões que estão colocadas para a 
humanidade na complexidade que se apresentam.

O Território Pulsa

Organizadores: Edmundo Gallo e Vagner Nascimento

Editora: Fiocruz

Ano: 2019

Resumo: Assinado por 37 autores, o Livro “O Pulsa” tem como objetivo compartilhar os saberes, os processos 
de aprendizagem e formas de atuação construídos com base na experiência do Observatório de Territórios 
Sustentáveis e Saudáveis da Bocaina (OTSS), uma parceria de dez anos entre a Fundação Oswaldo Cruz 
(Fiocruz) e o Fórum de Comunidades Tradicionais de Angra dos Reis, Paraty e Ubatuba (FCT). Entre seus 
principais objetivos, está compartilhar com os atores que trabalham na área de promoção da saúde e 
desenvolvimento sustentável, especialmente do Sistema Único de Saúde (SUS), a experiência do OTSS na 
promoção de Territórios Sustentáveis e Saudáveis (TSS), registrada sistematicamente desde 2009.

Construção de Políticas Estaduais de Agroecologia e Produção Orgânica no Brasil: avanços, obstáculos e 
efeitos das dinâmicas subnacionais

Autoras/es: Eric Sabourin; Stéphane Guéneau; Juliana Colonna; Luiz Raimundo Tadeu da Silva

Editora: CRV

Ano: 2019

Resumo: Este livro é o resultado de uma pesquisa colaborativa entre um número significativo de pessoas 
que praticam e estudam a agroecologia em 09 estados brasileiros além do Distrito Federal, representativos 
das cinco macrorregiões do país. Além das análises sobre a construção, institucionalização e implementação 
das políticas no campo da agroecologia, esta pesquisa traz ensinamentos metodológicos importantes. 
Atores, instituições, coalizões e governança são categorias chaves na análise feita. Para os interessados, não 
só na agroecologia, mas em metodologias para estudo de políticas públicas, este livro indica um caminho 
teórico-metodológico possível a ser seguido em outros estudos.

Political Agroecology: advancing the transition to sustainable food systems

Autores: Manuel González de Molina; Paulo F. Petersen; Francisco Garrido Peña; Francisco R. Caporal

Editora: CRS Press - Taylor & Francis Group

Ano: 2019

 Resumo: O livro propõe uma reflexão sistemática sobre o desenho de instituições voltadas à promoção da 
sustentabilidade nos sistemas agroalimentares.



Uma história diferente do cacau na Bahia - saga de desbravadores, quilombolas e a Revolução Verde

Autor:  Eduardo Alfredo Morais Guimarães

Editora: EDUNEB - Editora da Universidade do Estado da Bahia

Ano: 2019

Resumo: O livro retrata uma experiência vivida ao longo dos últimos 30 anos. Decerto não se arvora um 
estudo conclusivo; ao contrário, é muito mais uma narrativa diferente que busca dar voz a homens e 
mulheres que lutam por algo que sempre lhes foi negado: direito à voz. O título remete a uma “história 
diferente” do fruto que por mais de um século, garantiu a felicidade da elite regional à custa da infelicidade 
de indígenas e quilombolas. Em uma perspectiva histórica dois modos privilegiados de tecer trajetórias. Nas 
memórias dos quilombolas o trabalho cativo em roças de mandioca e engenhos de farinha e o cultivo do 
cacau respeitando a exigências edafoclimaticas. No imaginário da elite regional, uma sociedade dominada 
por homens que se fizeram por seus próprios esforços, sem trabalho escravo e cultivo do cacaueiro em 
qualquer lugar. 

  

Praia do(s) Fortes; onde os fracos lutam para ter vez

Autor: Francisco Emanuel Matos Brito;

Editora: Editôra da Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA);

Ano: 2018;

Resumo: No livro Praia do(s) Forte(s), onde os fracos lutam para ter vez, abordo a formação da propriedade 
privada das terras do atual Litoral Norte baiano, a sua apropriação por um empresário paulista (Klaus Peters) 
e, por fim, a sua integração ao circuito turístico. Analiso os impactos deste processo sobre uma população 
quilombola com economia baseada nos cultivos de subsistência, na coleta e na pesca, obrigada a conviver 
com um ecoturismo que traz restrições a hábitos, tais como, circular, plantar, colher e pescar. Podemos 
ainda ver os depoimentos da população moradora, os conflitos vivenciados para permanecer na terra e a 
situação de empobrecimento em meio ao sucesso turístico do Litoral Norte. 

A  Encruzilhada Sul-Americana na Economia dos Agrotóxicos: o cenário geopolítico ambiental e as 
implicações no tratamento jurídico e ecológico

Autora: Evilhane Jum Martins

Editora: Unijuí

Ano: 2018

Resumo: Vislumbrar a economia dos agrotóxicos e suas externalidades por meio de uma visão sistêmico-
complexa pressupõe a análise de diversas áreas do saber, a fim de que se tenha o perfeito entendimento 
acerca dos entraves socioambientais, jurídicos e econômicos presentes na realidade sul-americana. 
Compreender os dilemas próprios aos agrotóxicos mediante o entendimento de que há, na verdade, uma 
economia dos agrotóxicos, permite o despertar da sociedade sul-americana para a construção de novas 
percepções que direcionem o pensar sul-americano diante da economia dos agrotóxicos, com olhares 
desde a América do Sul e para a América do Sul.

Corpo-Território Mulher Kalunga

Autoras: Jaqueline Evangelista Dias e Lourdes Cardozo Laureano

Editora: Articulação Pacari

Ano: 2019

Resumo: A mulher quilombola Kalunga é uma caminhante. O alimento, a energia, o sabão, o óleo, o remédio, 
o tecido, tudo o que ela produz para dar vida é movimento do seu corpo pelo território. O movimento é 
conhecimento e experiência. O movimento das águas, da terra e dos céus está em seu corpo. No tempo das 
águas, ela está na roça; na seca, vai pegar coco para fazer óleo, vai pegar tingui para fazer sabão, vai ralar 
mandioca para fazer farinha, vai tecer no tear a coberta, vai à festa da santa de sua devoção. O corpo da 
mulher Kalunga é uma extensão do seu território, ela sente o que o território oferece para a sua vida e como 
o seu corpo precisa agir para colher esse oferecimento. Ela coloca seu corpo em causa, em prontidão, para a 
sua existência e de suas filhas e filhos.

Machismo: o que precisa mudar

Autora: Daniela Bento

Ano: 2019

Editora: Independente 

Resumo: Livro em estilo literatura de cordel abordando os temas: Machismo, feminismo, construção cultural 
das relações de gênero, igualdade de gênero. Numa perspectiva histórica da luta das mulheres contra a 
hegemonia patriarcal.



DERLI CASALI: O PENSAMENTO DE UM INCANSÁVEL MILITANTE CAMPONÊS (Coleção Plano Camponês – 
Volume 3)

Autoras/es: Bruno Pilon, Cacia Cortez, Luiz Carlos Sousa e Frei Sérgio Antônio Görgem ofm (organizadores)

Editora: Instituto Cultural Padre Josimo

Ano: 2019

5. Resumo 700 caracteres: No terceiro volume da “Coleção Plano Camponês”, o Movimento dos Pequenos 
Agricultores (MPA) apresenta uma coletânea de textos que partem do saudoso Derli Casali. Camponês, 
defensor das sementes, educador, poeta, elaborador, militante incansável que dedicou toda sua vida a 
“semear” – sejam as sementes crioulas na terra, sejam as sementes de ideias junto ao povo e comunidades. 
Trata-se da reunião de reflexões que Derli deixou em textos, artigos, ensaios e poesias que estavam 
dispersos em e-mails, HDs, manuscritos ou impressos guardados por amigos e militantes que, agora, pela 
primeira vez estão reunidos em livro. Aqui estão expressos alguns de seus pensamentos mais atuais no 
campo do campesinato, da cultura e juventude – temas que nortearam os últimos anos de luta de Derli 
Casali.

Solo, sementes, frutos: reflexões sobre a participação e o controle social da Educação do Campo

Autora: Magaly Nunes de Gois

Editora: Appris

Ano: 2019

Resumo: A Educação no e do Campo é uma intervenção do Estado fruto da participação dos/as 
trabalhadores/as e uma ferramenta essencial à luta por outra matriz de produção e outro projeto de campo. 
O presente livro apresenta uma discussão sobre as configurações do Estado e das políticas públicas na 
contemporaneidade; a política educacional brasileira e o histórico vínculo com a reprodução do capital; a 
Educação no e do Campo em tempo de neoliberalismo; possibilidades, contradições e desafios da 
participação e do controle social da Educação no e do Campo. A Política Pública de Educação no e do 
Campo, em construção, é uma ferramenta de acesso à educação e ao conhecimento socialmente produzido; 
um compromisso com o enfrentamento das expressões da questão agrária e com a construção de uma 
sociedade para além do capital.

Tico e a Agrofloresta 

Autora: Déborah Paiva

Editora: Kaco gráfica e editora

Ano: 2019

Resumo: O livro intitulado "Tico e a Agrofloresta" conta a história de um menino chamado Tico que, através 
de um passeio da sua escola, mergulha no encanto que a natureza proporciona em sua sintonia e 
biodiversidade encontrada num Sítio Agroflorestal. Este livro ensina sobre os princípios agroflorestais com 
muita ludicidade e incentiva as crianças a iniciarem o seu desenho agroflorestal. Para quem planta 
agrofloresta, confirma que há princípios indispensáveis ao início e manejo da mesma, como por exemplo: 
solo sempre coberto, plantio de adubos verdes, mistura de espécies de ciclos diferenciados e muvuca de 
sementes. Estes são alguns tópicos que o livro aborda em seu conteúdo que, entre suas páginas, encontra-
se até letra de música. 

Pedagogia da Alternancia e a atuação dos jovens no desenvolvimento local

Autor: Damião Solidade dos Santos

Ano: 2019

Editora: FROSS

Resumo: Esta obra se refere ao resultado de um estudo que analisa os processos formativos a partir da 
aplicação da Pedagogia da Alternância dos jovens rurais. Outro resultado interessante é a avaliação da 
atuação destes como sujeitos de desenvolvimento local no município maranhense de Lago do Junco. Como 
fundamentos do estudo, são apresentados os elementos históricos da Pedagogia da Alternância nas suas 
dimensões internacional, nacional, regional e local, bem como seus princípios pedagógicos e metodológicos. 
Enfim, é uma apresentação desta proposta pedagógica que nasceu na França nos idos de 1935 e que, a 
partir de 1968, se espalhou por vários pontos do país.


